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Resumo: A adubação dos solos é necessária para uma melhor produção de milho, que servirá de 

silagem para a alimentação de bovinos. Como consequência, resultará em diversos benefícios que são 

obtidos com esta prática e, uma das formas economicamente e ambientalmente adequada de se fazer 

isso é através da compostagem de dejetos bovinos, pois esta proporciona o retorno de nutrientes ao 

solo. Porém, ela pode apresentar alguns problemas em seu desenvolvimento, tais como a dificuldade 

de se encontrar materiais adequados a serem utilizados como substrato na mistura aos dejetos. Tendo 

em vista a grande geração de resíduos agrícolas, principalmente nas atividades de ensilagem e 

confinamento bovino e dada a eficiência dos produtos da compostagem na adubação dos solos, o 

presente trabalho relaciona estes fatores visando, neste âmbito, a redução dos problemas gerados 

pelos resíduos e a maximização dos benefícios proporcionados pelos produtos da compostagem. 

Foram montados dois tratamentos, o primeiro tratamento (A) com 60 kg de dejetos bovinos e 2,0 kg 

de silagem de milho e o segundo tratamento (B) com 60 kg de dejetos bovinos e 4,0 kg de silagem de 

milho. Semanalmente os tratamentos foram revirados e monitorados, por um período de três meses, 

analisando parâmetros físicos-químicos de temperatura, pH, teor de umidade e teor de sólidos 

voláteis. Apesar do teste de germinação não ser realizado, pode-se utilizar o composto como adubo e 

na melhoria da estrutura e porosidade do solo. 
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EFFECTIVENESS EVALUATION OF SILAGE WASTE USE OF CORN 

TO ALLY IN MANURE COMPOSTING 
 

 

 

Abstract: The fertilization of the soil is needed for improved production of maize, which will serve as 

silage for feeding cattle. As a consequence, result in many benefits that are obtained with this practice 

and one of the ways economically and environmentally appropriate to do this is by composting cattle 

manure, as it provides the return nutrients to the soil. However, it can present some problems in their 

development, such as the difficulty of finding suitable materials to be used as a substrate in the mix to 

waste. In view of the great generation of agricultural waste, particularly in cattle silage and 

containment activities and given the efficiency of composted to fertilize the soil, this study relates these 

factors in order, in this context, reducing the problems generated by waste and maximizing the 

benefits provided by composted. Two treatments were assembled, the first treatment with 60 kg of 

cattle manure and 2.0 kg of corn silage and the second treatment with 60 kg of cattle manure and 4.0 

kg of corn silage. Weekly treatments were overturned and monitored for a period of three months, 

analyzing temperature parameters, pH, moisture content and volatile solids content. Despite the 

germination test not performed, can be used as a fertilizer and the compound in improving the soil 

structure and porosity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo Pereira Neto (2007) compostagem é entendido pelo processo de degradação 

aeróbica de forma controlada, tendo como produto o adubo orgânico ou fertilizante orgânico após a 

estabilização da matéria orgânica. 

De acordo com a NBR 10.004 (ASSOCIAÇÃO..., 2004), resíduos sólidos são materiais 

nos estados sólido e semissólido, que por hora não tem mais utilidade para o gerador sejam estes 

provindos de atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de varrição, 

incluindo os lodos das Estações de Tratamento de Efluentes e de Água ou resíduos gerados em 

equipamentos e instalações de controle da poluição, os quais não podem ser lançados nos esgotos 

públicos e nem no ambiente. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305 (BRASIL, 2010), são 

denominados resíduos agrossilvipastoris aqueles gerados em decorrência das atividades agropecuárias 

e silviculturais, inclusive os relacionados aos insumos utilizados nessas atividades. 

O crescimento da população mundial pressionou o setor agropecuário á produzir cada vez 

mais para atender à crescente demanda, sem que houvesse, no entanto, maiores cuidados ou 

preocupações com o meio ambiente. Esse descaso trouxe sérias consequências, como a desertificação 

de vastas regiões, a poluição ambiental e contaminação de importantes rios e lençóis subterrâneos 

(KUNZ, 2005). 

O crescimento da produção agrícola brasileira tem como uma das principais 

consequências, o aumento da produção de resíduos sólidos. Assim a análise de aproveitamento destes 

resíduos se apresenta como questão relevante no cenário brasileiro (OLIVEIRA, 2011). 

Portanto a compostagem dos resíduos agropecuários pode representar um método de 

destinação economicamente viável e ecologicamente recomendável, pois por causarem impactos ao 

meio ambiente, estes resíduos devem ser reaproveitados como uma alternativa de minimizar estes 

impactos (MORALES, 2011). 

Por se tratar de um processo dependente de microrganismos, no processo de 

decomposição da matéria orgânica a partir da compostagem, alguns parâmetros intervenientes devem 



 

 

ser controlados, de modo a fornecer melhores condições para a adaptação dos agentes biológicos. 

Sendo eles pH, temperatura, umidade e aeração (OLIVEIRA et al., 2008). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Visando a eficiência da compostagem de resíduos sólidos, provindos da atividade de 

bovinocultura e tendo em vista a dificuldade de se encontrar materiais adequados para servirem como 

substrato, que podem ser misturados aos dejetos bovinos na compostagem, o presente trabalho levanta 

e avalia informações sobre a viabilidade e eficiência do uso da silagem de milho como substrato à 

compostagem de dejetos oriundos da bovinocultura leiteira. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Resíduos de silagem 

Segundo Cruz et al. (2001), as perdas da silagem durante o processo de ensilagem se dão 

principalmente nas formas de lixívia, gases, respiração e fermentações indesejáveis. Estas perdas estão 

relacionadas com o tipo de silo e, principalmente, as práticas de ensilagem adotadas durante o 

processo. A variação de perdas neste processo apresenta-se entre 8,0 e 25%, em silos do tipo 

trincheira. 

Ao retirar a cobertura protetora do silo pode-se observar a ocorrência de porções com 

mofos ou fungos. As partes próximas á entrada e as laterais são as mais predispostas a apresentarem 

tais contaminações. Toda porção com contaminações desse tipo deve ser retirada e descartada, pois 

não é apropriada para o consumo animal (CRUZ et al., 2001). 

Segundo Carvalho et al. (2013), é comum no meio rural a preocupação de técnicos e 

produtores com as perdas de silagem. Mas estas não ocorrem apenas por fatores biológicos, mas 

também durante a retirada da silagem do silo, no transporte e no próprio cocho onde é fornecida aos 

animais. Se este processo for feito conforme o recomendado técnico e a qualidade da silagem for 

considerada boa, principalmente em relação á uniformidade de suas partículas, pode-se considerar, 

nessa fase, uma perda de 5,0%. 

2.2. Resíduos fecais da bovinocultura leiteira 

Segundo Gebler e Palhares (2007), os sistemas de confinamentos bovinos merecem 

especial atenção quanto à característica e volume de dejetos produzidos, sendo os mais expressivos 

confinamentos para a produção de leite. Uma vaca leiteira em torno de 600 kg de peso vivo produz em 

média 50 kg de dejetos por dia. 

Gebler e Palhares (2007) apontam ainda, que a compostagem é bastante indicada para o 

esterco sólido devido à facilidade de manejo, a boa estabilização e a conservação dos nutrientes, 

gerando assim um produto que pode ser usado como condicionador do solo e fonte de nutrientes se 

obedecidos os critérios agronômicos. 

Estas propriedades podem ser muito úteis no tratamento do solo, pois segundo Corrêa et 

al. (2000), o milho utilizado para a silagem é tão exigente, em termos de nutrientes, como qualquer 

outra cultivar. Portanto a reposição da fertilidade do solo e a adubação estão entre os fatores mais 

importantes a determinar o nível de produção da silagem. 

 



 

 

4. METODOLOGIA 

 

Tomando diferentes concentrações de dejetos bovinos e resíduos de silagem identificar-

se-ão, qual mistura é mais eficiente quanto á rapidez na estabilização do composto, sendo a 

compostagem das diferentes concentrações desenvolvida em condições idênticas dos fatores químicos, 

físicos, biológicos e de manejo.  

Os materiais foram coletados na Fazenda Três Irmãos, localizada na cidade de 

Marmeleiro – PR, onde é desenvolvida, entre outras atividades, a pecuária leiteira com manejo misto 

entre confinamento e pastagem.  

Os dejetos (estercos) foram coletados diretamente no galpão de confinamento, local de 

pernoite e alimentação de dez vacas leiteiras, sendo a permanência das mesmas no local é de quinze 

horas diárias. A coleta foi realizada pelo método de raspagem utilizando uma pá e acondicionado em 

sacos plásticos de ráfia, assim foram coletados seis sacos, contendo em cada um 20 kg do composto e 

após conduzidas para a área experimental.  

Os resíduos de silagem foram coletados em um silo do tipo trincheira, o qual é utilizado 

para armazenar a silagem de milho tida como alimento para as dez vacas leiteiras. Raspou-se com uma 

pá a parcela de silagem mofada e/ou com aspecto visivelmente inapropriado para o consumo animal, 

coletando 6,0 kg deste composto, acondicionado-o em um saco plástico de ráfia e conduzindo-o até a 

área experimental. 

A compostagem foi realizada em uma área cedida pela Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR, localizada na cidade de Francisco Beltrão – PR, a uma altitude média de 550 m, 

com temperatura e precipitações médias de 16,5ºC e 140 mm respectivamente, nos meses do ano em 

que foram realizados os experimentos.  

Foram montados, na área experimental, dois tratamentos utilizando o material coletado. 

Sendo o primeiro tratamento com proporção da mistura de 30 kg de dejetos bovinos por 1,0 kg de 

resíduo de silagem de milho, e o segundo tratamento com proporção de mistura de 15 kg de dejetos 

bovinos por 1,0 kg de silagem de milho. Portanto, o primeiro tratamento (A) (Figura 1) ficou contendo 

60 kg de dejetos bovinos e 2,0 kg de silagem de milho e o segundo tratamento (B) (Figura 2) contendo 

60 kg de dejetos bovinos e 4,0 kg de silagem de milho.  

Sob uma lona plástica, os dejetos foram dispostos em duas leiras, as quais foram 

espalhadas as respectivas dosagens de resíduos de silagem de milho, posteriormente revirando-as com 

o objetivo de homogeneizar a mistura, aumentando assim a superfície de contato entre os materiais e, 

em seguida, foram cobertas por lona plástica, a fim de reduzir interferências externas.  

Semanalmente os tratamentos foram revirados e monitorados, em um período de três 

meses, entre março a maio de 2015. Para a coleta do material, foi realizado um processo chamado de 

quarteamento.  

Quanto às condições de temperatura (T), através de medições com um termômetro digital.  

Para o teor de umidade (U%) foi medido, em triplicata, 10g da amostra úmida (mu), 

levada a estufa com temperatura entre 60 a 65°C (m60), por 24 horas, após realizar a leitura e 

determinar o teor de umidade (Equação 1).  

Teor de sólidos voláteis (Sv%) foi medido, em triplicata, 2,0g da amostra seca e triturada 

(m), em seguida levada a mufla (550°C) (m550) por duas horas, após realizar a leitura e determinar o 

teor de sólidos voláteis (Equação 2).  

Para a avaliação do parâmetro pH, em triplicata, foi utilizado o método potenciométrico 

com o uso do pHmetro Tecnopon mpA 210. 

 



 

 

Figura 1 – Tratamento A 

 
 

Figura 2 - Tratamento B 
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(2) 

 

5. RESULTADOS E DISCUÇÕES 

 

5.1 Analise visual dos compostos 

 

Pode-se perceber que durante as treze semanas em que os tratamentos foram analisados, 

ocorreram à descaracterização dos mesmos, observando à redução de tamanho das partículas, assim 

como seu escurecimento, redução do odor desagradável característico do esterco, a altura da leira, a 

mudança de um estado pegajoso para um estado granular. 

Segundo Fernandes e Silva (1999), a compostagem resulta em matérias com odor 

agradável, fácil manuseio e livre de micro-organismos patogênicos. Comparando com os dados 



 

 

obtidos visualmente descartamos a possibilidade de saber se há ou não presença de micro-organismos 

patogênicos apenas olhando as leiras. 

 

5.2 Parâmetros físico-químicos 

 

5.2.1 Temperatura 

 

Para Carvalho et al. (2013) as elevadas temperaturas são suficientes para eliminar 

possíveis micro-organismos indesejáveis como um exemplo os patogênicos suscetíveis a extremos de 

pH e temperatura, e também para a rápida degradação da matéria.  

Devido ao fato de que a temperatura no período em que foi realizado o experimento houve 

grande variação entre as semanas, observou-se que a temperatura do tratamento A e do tratamento B 

se manteve acima da temperatura ambiente durante boa parte do experimento, observando na Figura 3.  

Podemos observar na Figura 3, que as duas primeiras semanas não foram mensurados 

valores para temperatura, pois o termômetro não se encontrava disponível para utilização, não 

considerando tais valores para citações futuras. 

Em relação aos pontos plotados no gráfico, observamos que na terceira e décima primeira 

semana, a temperatura ambiente estava maior que a temperatura dos tratamentos devido ao fato de que 

o experimento não foi deixado aberto para a secagem, pelo motivo de que ocorreu uma precipitação e 

acabou encharcando os tratamentos. 

 

Figura 3 - Temperatura ao longo das semanas do experimento. 

 
 

No Quadro 1 constam os valores de máximas, médias e mínimas temperaturas dos 

tratamentos A, B e temperatura ambiente em graus Celsius. 



 

 

 

Quadro 1 - Valore médio, máximo e mínimo de temperatura 

 
Tratamento A 

(°C) 

Tratamento 

B(°C) 

Temperatura 

Ambiente (°C) 

Máxima 33,5 33,7 38,4 

Mínima 17,5 17,5 8,7 

Média 25,5 25,6 23,55 

 

No quadro 1, observamos que as temperaturas máximas dos tratamentos não ultrapassam 

34°C, ou seja, o experimento se manteve na fase mesofílica durante todo o processo. Confrontando os 

tratamentos A e B, o B ocorreu uma elevação da temperatura um pouco maior que o A, relacionando 

essa temperatura ao acréscimo de mais silagem de milho em B do que em A.  

Segundo Fernandes e Silva (1999) a compostagem aeróbica pode ocorrer tanto no estado 

termofílico variando suas temperaturas entre 45 e 85°C e no estado mesofílico variando entre 25 e 

43°C, sendo que a elevação da temperatura é um fator determinante na eliminação de micro-

organismos patógenos e pode ser um fator indicativo no equilíbrio biológico. Segundo o autor o 

experimento não chegou aos níveis termofílicos, pois não consideraram fatores físico-químicos como 

pH, relação CN e umidade como fatores limitantes no crescimento microbiano.  

Levando em consideração aos fatores limitantes durante o experimento, a quantidade de 

material, a granulometria elevada dos compostos afetando o empilhamento, temperatura ambiente 

relativamente baixa e muitas precipitações, atribuiu a esses fatores a não elevação da temperatura para 

um estado termofílico.  

A fase de maturação ou humificação começa a ser definida a partir da décima segunda 

semana levando em consideração apenas a temperatura como parâmetro de comparação, observamos 

no gráfico que a variação da temperatura dos tratamentos e da temperatura ambiente é baixa, assim 

caracterizando o final do experimento. 

 

5.2.2 Teor de Água 

 

A água é essencial para a vida de quaisquer organismos. Durante todo o experimento foi 

monitorado o teor de água presente em cada tratamento (Figura 4). 

Observamos na Figura 4, que o teor de água ficou entre 60 e 70% a maior parte do tempo 

tendo picos entre à sexta semana e décima semana 10 que variam entre 50 e 70%. Ressaltando que 

toda a água é absorvida pelos resíduos do tratamento resultando assim o não aparecimento de 

chorume. 

Segundo Fernandes e Silva (1999) a água é de essencial importância para o processo de 

biodegradação e o teor de água presente nos poros do tratamento representa a umidade nos resíduos. 

Fazem relação também ao teor ótimo de umidade que é entre 50 e 60%, ressalta também que valores 

acima de 65% reduzem os espaços vazios nos tratamentos impedindo a passagem de oxigênio pela 

leira e assim aparecendo zonas de anaerobiose, citam que valores abaixo de 40% a atividade biológica 

é inibida e o processo de degradação é reduzido. 



 

 

Figura 4 - Teor de água mensurado a cada semana 

 

 

Já Carvalho et al. (2013) citam que o teor de água deve ficar em torno de 50% acima disso 

aumenta a putrefação pela menor quantidade de aeração e, abaixo de 50% a compostagem levará mais 

tempo. 

Podemos relacionar a temperatura com o teor de água presentes no tratamento observando 

a Figura 3 e a Figura 4, na sexta semana ocorreu um pico de temperatura, onde acarreta a facilidade de 

evaporação da água, atribuindo assim o decréscimo da umidade no experimento. Levando em 

consideração o parâmetro de teor de água a fase final pode ser observada a partir da décima primeira 

semana, mas ainda de acordo com a literatura tal valor deve ser reduzido ao mais próximo possível de 

40% para seguir as próximas fases. 

 

5.2.3 pH  

 

Devido a pouca diferença entre os tratamentos, o pH manteve o mesmo comportamento 

em relação aos dois experimentos (Figura 5). 

De acordo com a Figura 5 apresentamos o Quadro 2, para uma melhor analise do pH 

médio, mínimo e máximo obtido durante as semanas decorrentes o pH inicial e final de cada 

tratamento.  

Observando os valores do quadro 2 pode-se notar ,como dito anteriormente, que não há 

uma discrepância nos valores de pH do tratamento devido a maior adição de silagem de milho no 

tratamento B, permanecendo na faixa de 8,5 a 10. 

 



 

 

Figura 5 - Alteração do pH ao decorrer das semanas. 

 
 

Quadro 2 - Valores de pH no tratamento 

Tratamento pH (mínimo) pH (máximo) pH (médio) pH (inicial) pH (final) 

A 8,67 9,93 9,3 8,97 8,81 

B 8,68 9,74 9,21 8,7 8,89 

 

Carvalho et al. (2015) relatam que o pH abaixo de 6,5 combinado com temperaturas  perto 

de 46 °C podem ser um fator limitante na passagem da fase mesofílica para a termofílica.  

Segundo Moreira e Siqueira (2006) a disponibilidade de Fe, Al e Mn, tanto na 

disponibilidade e toxicidade desses nutrientes, afetam diretamente os organismos presentes, o pH atua 

de forma indiretamente onde se encontrado em valores acima de 7,0 reduzem a disponibilidade desses 

nutrientes e abaixo de 5,0 os torna tóxicos a alguns organismos. 

Segundo Brito (2008) apud Kielh (2002) a partir da segunda até a décima primeira 

semana, os valores de pH acima de 9,0 relaciona-se a pequena produção de CO2 . Durante as 

primeiras semanas o valor do pH decresce podendo se aproximar de 5,0 e após aumenta 

gradativamente com a evolução do processo de compostagem.  Segundo D’Almeida e Vilhena (2000) 

os valores finais do pH na fase de maturação se situam entre 7,0 e 8,0. 

A fase final encontra-se a partir da décima primeira semana, levando em consideração 

apenas o parâmetro pH, que se encontra na faixa 8,6 e 8,9. Comparando os valores de pH, estão 

compatíveis com os apresentados por Caetano (2014) que utilizou esterco bovino e Brito (2008), Rizk 

et al. (2011), Santos e Flores (2012) que utilizaram resíduos urbanos, mas também proporcionaram 

valores de pH alcalinos. 



 

 

5.2.4 Teor de Sólidos Voláteis 

 

Podemos observar no Quadro 3 a redução de sólidos voláteis no inicio do experimento ao 

seu final. 

 

Quadro 3 - Sólidos volatilizados após treze semanas de tratamento. 

Tratamento 
Inicio 

(% em massa) 

Final 

(% em massa) 
Redução (%) 

A 61,36 51,71 4,83 

B 64,33 51,07 6,62 

 

Analisando o Quadro 3, o tratamento B apresentou maior redução 6,62% do inicio ao fim 

do tratamento, podemos analisar através desse quadro que a massa total ao final do experimento se 

reduzia quase pela metade, e no começo chegava a reduzir quase 60% da massa total. 

Observamos através da Figura 6 que ouve gradativamente o decréscimo dos sólidos. 

Alguns pontos discrepantes podem aferir erros nas medições, perdas de matérias durante a 

pesagem, ou até mesmo alguma ação errada no experimento tal como, deixar a leira exposta a 

precipitações reduzindo sua temperatura, fazendo assim com que não haja degradação da matéria 

orgânica e o teor de água nas amostras sejam maiores e acarretando erros nas pesagens. 

 

Figura 6 - Decréscimo dos sólidos voláteis durante as semanas. 

 

 

Segundo Fernandes e Silva (1999) os sólidos voláteis são biodegradáveis e fornecem 

energia aos microorganismos, que definem o teor de matéria orgânica dos resíduos e a estabilização 

dos produtos finais da compostagem. 

Observamos na Figura 6 que a partir da nona semana o tratamento B estava estabilizado 

acarretando assim o fim do tratamento, já o tratamento A de acordo com a Figura 6 ainda não havia se 



 

 

estabilizado, podendo haver interferências da quantidade de silagem de milho, que era menor em 

relação ao tratamento B. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Considerando-se que houve alta precipitação durante a terceira e décima primeira semana, 

havendo assim aumento do teor de umidade e consequentemente variações da temperatura, sendo de 

significativa importância para a eficiência da degradação e redução do teor de sólidos voláteis. Apesar 

do teste de germinação não ser realizado, pode-se utilizar o composto como adubo e na melhoria da 

estrutura e porosidade do solo. Pois a estabilização de em média 50% do teor de sólidos voláteis 

possibilita que vegetais façam a absorção dos nutrientes. 

Assim sendo, a compostagem é um método de tratamento de resíduos orgânicos 

economicamente viável e ambientalmente adequado, pois há redução do volume de resíduos além de 

possibilitar sua utilização na agricultura, como composto. Podendo haver valor econômico, 

possibilitando a geração de emprego e renda. 

Sugerimos a análise de germinação dos dois tratamentos, em trabalhos subsequentes. 
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